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Kohézió a helyszínen: társadalmaink 
és gazdaságaink újjáépítése

Üdvözöljük a Panorama magazin első digitális kiadásának 
olvasóit! Ígéretünkhöz híven környezettudatosabb formában 
osztjuk meg az olvasóinkkal a kohéziós politikával 
kapcsolatos, legjobb helyszíni történeteket. 
Ennek megfelelően – a régi és az új között 
átmenetet képező – magazin legelső fenn-
tartható számával Európa újból egy 
útelágazáshoz érkezett. 

Most az a dolgunk, hogy gyógyuljunk, 
javítsunk és építkezzünk, hogy kilábal-
hassunk a mindannyiunkat súlyosan 
érintő egészségügyi és gazdasági vál-
ságból. Nem számíthatunk azonban 
többé az eddigi modellre; elérkezett a pil-
lanat, hogy az újítást és az újjáépítést biz-
tosabb alapokra helyezzük. Előretekintünk 
a 2021–2027-es programozási időszakra is, amely-
nek célja a kohéziós politika révén megvalósítandó környezet-
tudatos, digitális és reziliens gazdaság. 

Az Európai Bizottság egy átfogó eszköztárat terjesztett elő: 
a CRII és a CRII+ célja a válságra való veszélyhelyzeti reagálás, 
a REACT-EU eszköz a rugalmas újjáépítésért felel, a Recovery 
Facility (Helyreállítási Eszköz) pedig a szükséges strukturális 
reformok és a hosszabb távú fejlesztésekkel kapcsolatos, álta-
lános kohéziós programok előmozdításával foglalkozik.

Habár nagy örömömre szolgál, hogy gyors fejlődést értünk el 
a társjogalkotókkal a REACT-EU elfogadása terén, azt kell mon-
danom, hogy jelentős végrehajtási kihívásokkal nézünk szembe. 

A tagállamokkal és a helyi érdekelt felekkel gondoskodnunk 
kell arról, hogy az eszközök által biztosított erőforrások átütő 
és releváns tervezett projektekbe épüljenek be, amelyek valódi 
változást hoznak a helyszínen. Ehhez a programok gyors és 
hatékony kidolgozása szükséges. Néhány év múlva bizonyí-

tanunk kell a polgároknak, hogy bölcsen használtuk 
fel a pénzüket. 

Olyan projektekbe kell befektetnünk, ame-
lyek nem csupán pillanatnyi segítséget 
nyújtanak, hanem hosszú távon is gyü-
mölcsözőek: ez beruházási, nem pedig 
fogyasztási politika. 

Másodszor, ennek az eszközcsomagnak 
a szilárd és koherens, hosszú távú 

európai és nemzeti stratégiába is illesz-
kednie kell. A bölcs és hosszú távú befek-

tetések nem elegendőek; stratégiai szinten 
is összhangban kell lenniük a kollektív prioritá-

sainkkal, és figyelembe kell venniük a tagállamok 
eltérő igényeit és kiindulópontjait.

A problémákra nem létezik univerzálisan alkalmazható recept, 
és még nagyon sok kemény munka vár ránk – a Bizottságra, 
a társjogalkotókra, a tagállamokra, az irányító hatóságokra, 
a regionális és helyi partnerekre, valamint a polgárokra. Klíma-
semleges, versenyképes és inkluzív Európát kell építenünk, és 
úgy hiszem, ehhez minden adott – ha együttműködünk.  
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